
)23.04.2020أزمة كورونا: معلومات للجئين، ألمهاجرين وكذلك للمؤيدين ( 

  عزيزي القاريء،
 نحن نتمنى ان تكون بخير. نحن كفريق هامبورغ للمهاجرين في ازمة كورونا في هامبورغ  نجمع المعلومات وتحديثها

)hamburgasyl.deللجئين والمهاجرين وكذلك للمتطوعين على الصفحة (
هذا ملخص موجز اهم المعلومات ولمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى زيارة موقعنا على النترنيت

www.hamburgasyl.de.معظم المعلومات هناك باللغة اللمانية، حول مواضيع الفردية سوف تجد ايضا باللغات المختلفة 

   معلومات عامة عن كورونا   
 (كورونا) في انتشار وباء عالمي.SARS-CoV-2 وقد تسبب فيروس 

2020. مارس. 30في 
 شخصا.720,000 في جميع انحاء العالم اصيب اكثر من ●
 شخص.150,000 وقد تعافى بالفعل ●
 شخص بسبب وباء كورونا.34,000 وقد توفي حتى الن حوالي ●

 الناجم عن الفيروس هو مرض تنفسية يمكن ان يؤدي الى الوفاة اشد الحالت. وينتقل الفيروس من شخصCovid 19 مرض 
الى اخر عن طريق قطرات ( مثل العطس) أو التهابات التشحيم ( مثل مقابض البواب ).

 
من اجل منع مزيد من انتشار العدوى، من المهم اخذ الوضع اول وبعد ذلك اتباع التوصيات العامة.   
 

يمكنك ايضا مساعدة الخرين وحمايتهم من العدوى بأتباع القوانين التالية:
اذا كان ذلك ممكنا ( اي بمعنى اذا ليس لديك عمل ضروري خارج البيت) البقاء في المنزل ( في الشقة) أو في غرفتك●

في المخيم.
اول ان تكون بعيدا مال يقل عن مترين عن الخرين.●
 ثانية على القل.20-30 غسل اليدين بإنتظام مع الصابون لمدة ●

 اذا تشعر لديك حمى أو سعال، أو اذا كنت تشك في انك مريض:
لتذهب مباشرة الى الطبيب وحاول ان تبعد عن الخرين اذا كان ذلك ممكنا.●

 (اذ لم يكن ذلك ممكنا، يرجى ابلغ الموظفين في040116117 بدل من ذلك، يرجى التصال على الرقم •
مخيمك- يرجى الحفاظ على المسافة الخاصة بك.

 يتحدثون اللغة اللمانية --- اذا كنت لتفهم اللمانية، قدم شخص اخر للتصال. لسوء040116117 الناس تحت •
الحظ، يمكن ان يستغرق عدة ساعات- يرجى الباء على الخط!

  يرجى ابلغ الموظفين في موقع السكن، اذا لديك شك بأنك مصاب أو سبق وإن ثبتت اصابتك.•
 اذا لم يكن لديك تأمين صحي، سيتم دفع ثمن اختبار فيروس كورونا من قبل السلطات الصحية في هامبورغ.●

 
ألمساعدة الطبية    
اذا لم يكن لديك وثائق القامة أو تأمين الصحي ولكنك تحتاج الى مساعدة الطبية، يمكنك التصال بالسلطات التالية. 

 مباشرة040116117   تحذير: اذا كان لديك العراض التي تشير الى فيروس كورونا، يرجى البتعاد عن الخرين وإستدعاء 
اذا كان ذلك ممكنا !

 
 العيادة المتحركة ( كاريتاس)

 يمكن الطلع على التواريخ والمواقع للعيادة المتحركة الحالية على الموقع اللكتروني:- 
 https://www.caritas-hamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-

obdachlose/krankenmobil/krankenmobil
 

)Medibüro (مكتب المتحرك
 ).17 - 15) (الثنين و الخميس من الساعة 04023855322 الستشارة عن طريق الهاتف (



)AnDOCken   في الحوض (
 هذه العيادة مفتوحة حاليا فقط للشخاص الذين لديهم موعد.

)04043098796 رقم الهاتف (
 

)Clearingstelle im Flüchtlingszentrum   محل تبادل المعلومات في مركز اللجئين  (
 حاليا لتوجد ساعات تشاور مفتوحة.

)040284073110 الستشارة الهاتفية (
 معلمومات عن محل تبادل المعلومات. ادخل هذا الموقع: 

(https://www.fz-hh.de/de/projekt/clearingstelle_mv.php)

 Malteser. Migranten Medizin
) حتى اشعار اخر.تحت عنوان:16.04.2020 سيتم فتحها ابتداء من يوم الخميس (

)) St. Pauli, Seewartestr.10 (HH St. Pauli(
).7 الى 4 وسوف يكون في غرفة عيادة طب السنان في (كاريتاس) في الفترة مابعد الظهر اسبوعيا من الساعة ( 

 

   إجراءات اللجوء والقامة و الضمان الجتماعي 
 بسبب وباء كورونا في أماكن العامة، فإن معظم الدوائر والسلطات مغلقان حاليا، يرجى عدم الذهاب الي السلطات والدوائر

شخصيا في هذا الوقت، ولكن التصال بهم عن طريق الهاتف أو بريد اللكتروني.

)BAMF  المكتب التحادي للمهاجرين والنازحين (  
 في وقت الراهن ليمكن تقديم سوى طلبات اللجوء الخطية.

)Bargkoppelweg الشرط الساسي لذالك، هوانك مسجل في تسجيل أولي مركزي (هامبورغ: 
 

وتعقد حاليا جلسات إستماع في اجراءات اللجوء.
 وستعقد جلسات الستماع الشخصية بشأن السباب الفردية للفرار وما يرتبط بذلك من معالجة اخرى للطلبات اللجوء في أقرب

وقت ممكن. وفي وقت الحاضر، لتعقد جلسات الستماع إل في حالت العاجلة بشكل خاص.

)Ausländerbehörde   دائرة الهجرة (
 مكتب الهجرة المركزي وكذالك سلطات الهجرة المحلية مغلقان حاليا.

 الى أصحاب 
)،Aufenthaltstitelالقامة (•
)،Aufenthaltsgestattung إذن إقامة مؤقتت (•
 )،Duldung شهادة تعليق المؤقت للترحيل ( •
)،Fiktionsbescheinigungen أو وثائق اخرى ولهم علقة بالقامة (مثل: •

 عن طريق   البريد. وهذا يعني مع البيان)Bescheinigung  الذين سينتهي صلحيتهم قريبا، سوف تحصل على بيان ( 
ستستمر بطاقة الهوية الحالية وفي البيان نفسه ستحصل  على موعد في غصون أسابيع قليلة. 

)24.03.2020 (معلومات مكتب السكان، اعتبارا من 
)040428392288 للحصول على المعلومات اتصل (

 يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات ادخل موقعنا:
 https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/

 
)Abschiebungen  عمليات الترحيل (

 على القل.2020 لتوجد حاليا عمليات الترحيل في هامبورغ حتى نهاية نيسان 
) hamburgasyl.de للحصول على احدث المعلومات حول هذا الموضوع القي نظرة على:(

 

 

https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekt/


 )Jobcenter   مركز العمل ( 
ولكن لتقلق بشأن الستحقاقات الجتماعية سوف تستمر وتحصلون على رواتبكم. في وقت الحالي لتوجد مواعيد شخصية. 

) يمكنك تجاهلها لللغاء الموعد ليس عليك بإبلغنا وليس هناك أي عقوبات.Termin اذا كنت قد تلقيت موعد (
 يمكن تقديم الطلبات عن طريق البريد أو عبر النترنيت.

).Beratungsstelle) أو مركز الستشارة (Jobcenter عند وجود المشاكل، يرجى التصال بمركز العمل (
 للحصول على مزيد من المعلومات ادخل موقعنا:

 https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/

  الستشارة واستشارة القانونية 
لمنع انتشار العدوى، تقدم تقريبا جميع مراكز الستشارية في وقت الراهن فقط عبر الهاتف و بريد اللكتروني.

Fluchtpunkt   (استشارة القانونية للجئين)
04043250080  أو الهاتف fluchtpunkt@diakonie-hhsh.de متاح عب اليميل : 

مركز الجئين 
ل توجد اوقات للستشارة حتى اشعار اخرى. بالنسبة للحالت العاجلة او  الهامة، على سبيل الميثال : 

). Clearingsstelleمركز تبادل المعلومات (يتم اعطاء المواعيد من قبل 
 وبما أن جميع مدارس اللغات قد أغلقت أبوابها ولتوجد ايضا دورات اللغة، حاليا ليس هناك إستشارة للغة أو اعطاء دورات

للغة.
 040284079131 و 0402840790يمكن الوصول الى مركز الجئين عبر الهاتف 

في الوقات التالية:
16 حتى 14 ومن 13 حتى 10اثنين، ثلثاء، خميس، جمعة من الساعة 

info@fz-hh.deاتصال عبر بريد اللكتروني: 

)ÖRA  مكتب قانون الحكومي (
) مغلقان حاليا. في الحالت العاجلة للغاية حيثÖRA المكتب الرئيسي ومكاتب المقاطعات التابعة للمكتب قانون الحكومي (

.040428433072تحتاج الى مشورة القانونية، يمكنك التصال بالخط الساخن: 
).12 حتى 8 ويوم الجمعة من الساعة 15 حتى 8(الثنين حتى الخميس من الساعة 

يرجى ابقاء المستندات الخاصة بك جاهزة. تناقش معك الستشارية على الهاتف حول طلبك لفترة وجيزة، ثم تقرر ما يجب
عليك القيام به.

Caritas   الحالت المستعصية 
 ليوجد اوقات العمل، لذا نرجوا التوجه الى المستشارين عبر الهاتف أو بريد اللكتروني:

 E-Mail: haertefallberatung@caritas-hamburg.de
 Tel: 040280140808

Caritas  هيئة تقديم المشورة للمهاجرين 
ليوجد اوقات العمل، لذا نرجوا التوجه الى المستشارين عبر الهاتف أو بريد اللكتروني 

Isabel Arnedo / Tel: 040280140203/ Mail: isabel.arnedo@caritas-im-norden.de
Nadja Barrintos / Tel: 040280140204/ Mail: nadja.barrintos@caritas-im-norden.de

Bozhura Schumacher/ Tel: 040280140202 / Mail: bozhura.schumacher@caritas-im-
norden.de

هيئة تقديم المشورة للمهاجرين في خدمة العمل 
.15 حتى 9من الن في خدمتكم هيئة تقديم المشورة للمهاجرين من الساعة 

 E-Mail: mbe@diakonie-hamburg.de
 Tel.: 04030620312

يمكن العثور على مزيد من مراكز الستشارية وتفاصيل التصالت هنا:
  https://hamburgasyl.de/corona-infos/beratungsstellen-einrichtungen-und-projekte/
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مساعدات الجوار والتسوق للشخاص الخاصين المعرضين للخطر أو الشخاص اللذين يعيشون في حجر الصحي المحلي
اذا كنت بحاجة الى مساعدة في عملية التسوق أو شخص يجلب لك الدواء من الصيدلية على سبيل الميثال، في هذه الصفحات

 يمكنك العثور على المساعدة:
•https://www.quarantaenehelden.org/
•https://wirgegencorona.com/
•https://nebenan.de/

اذا كنت شابا، ول تنتمي الى فئة معرضة للخطروترغب في تقديم المساعدة لشخاص اخرين في منطقتك ، يمكنك ايضا
التسجيل كمساعد على هذه الصفحات.

كذلك مؤسسة دياكوني معا للنسانية  تبحث عن متطوعين وتنسق العمليات:
https://www.diakonie-hamburg.de/de/veranstaltungen/Corona-Hilfe-Registrierung-fuer-

freiwillige-Helferinnen-und-Helfer

فقدان العمل، فقدان الدخل و مساعدة لصحاب اعمال الحرة
اذا كانت وظيفتك في خطر من ازمة كورونا، فجأة تلقيت فسخ عقد العمل أو دخل اقل (على سبيل المثال: العمل لفترة قصيرة

أولنك تعمل عمل حر) اليك بعض الجابات على السئلة التي قد تكون لديك الن:
• https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-

arbeitsrechtliche-auswirkungen.html ( المعلومات المتاحة بلغات اخرى)
• https://www.dgb.de/ ( يوجد هذه المعلمات فقط باللغة اللمانية)

“ هنا:Faire Integration) من قبل مشروع  „Arbeit&Lebenيمكن العثور على الستشارة بلغات اخرى لدى (
https://hamburg.arbeitundleben.de/faire-integration(  الستشارة عبرالهاتف و بريد اللكتروني) 

اذا كان ذلك ممكنا، البقاء في غرفتك أو شقتك، رعاية جيدة على نفسك والبقاء في صحة جيدة.

 أجمل التحيات 
 فريقكم من هامبورغ للمهاجرين
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